
Amendement Corona-Noodfonds

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 10 november 2020.

Overwegende dat:

 We momenteel in een wereldwijde coronacrisis verkeren.

 Dat de effecten van deze crisis nog niet te overzien zijn.

 Dat er vele verenigingen, stichtingen, ondernemers en inwoners getroffen worden door deze crisis.

 Dat er in de begroting geen geld gereserveerd is voor de gevolgen van deze crisis.

 Dat de gemeente in voorkomende situaties de mogelijkheid heeft om financiële hulp en ondersteuning

te bieden.

Besluit:

 Een Corona-noodfonds in te stellen.

 Het begrote bedrag van 100.000 Euro voor VerduurSamen2030 te halveren en 50.000 Euro in het in te 

stellen Corona-noodfonds te storten.

 Van het saldo van de begroting 100.000 Euro in het in te stellen Corona-noodfonds te storten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Marleen Raijmakers – v.d. Stap

Colin Lauf

Frans Camps



Amendement Kleine Leefbaarheidsinitiatieven

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 10 november 2020.

Overwegende dat:

 Het werkbudget voor de kleine leefbaarheidsinitiatieven wordt gehalveerd naar 5.000 Euro.

 Wij inschatten dat de inwoners van de gemeente Bergen vindingrijker zijn in deze moeilijke periode en

er meer initiatieven zullen komen vanuit de samenleving.

Besluit:

 Om het budget te verdubbelen naar 20.000 Euro en het bedrag aan te vullen vanuit het eindsaldo van 

de begroting.

En gaat over tot de orde van de dag.

Marleen Raijmakers – v.d. Stap

Colin Lauf

Frans Camps



 

 
 

 

Amendement Verblijfsbelasting 

 

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 10 november 2020. 

 

Overwegende dat: 

 We momenteel in een wereldwijde coronacrisis verkeren. 

 Dat de effecten van deze crisis nog niet te overzien zijn. 

 Dat ook onze ondernemers in de toeristisch-recreatieve sector hier hard door getroffen worden. 

 De verblijfsbelasting vorig jaar al substantieel verhoogd is. 

Besluit: 

 De verblijfsbelasting dit jaar niet te verhogen met 0,05 Euro. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Marleen Raijmakers – v.d. Stap 

 

Colin Lauf 

 

Frans Camps 

     



                                           

Amendement Agrarische Visie

De gemeenteraad van Bergen (L) in vergadering bijeen op 10 november 2020,

Overwegende dat:

 De landbouw van oudsher een economische sector van belang is in Bergen;
 De landbouw een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van het landschap van gemeente Bergen;
 De gemeente als eigenaar van een substantieel areaal landbouwgrond een belangrijke rol speelt in de 

plaatstelijke landbouw;
 De sector de komende jaren een grote transitie zal doormaken.

Besluit:

 Om van het eindsaldo begroting 2021 €40.000,- te bestemmen om samen met de sector een 

agrarische visie op te stellen in het begrotingsjaar.

Marleen Raijmakers – v.d. Stap

Colin Lauf

Frans Camps



 

 
 

 

Amendement Mantelzorgcompliment 

 

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 10 november 2020. 

 

Overwegende dat: 

• Het appèl dat op mantelzorgers gedaan wordt steeds groter wordt. 

• De mantelzorgers tijdens de coronacrisis nog eens extra inzet plegen. 

• Het een sympathiek gebaar is dat mantelzorgers verrast worden met een bloemetje. 

• De huidige beloning op geen enkele manier uitdrukking geeft aan de maatschappelijke betekenis van 

de mantelzorgers. 

Besluit: 

• Incidenteel 20.000 euro uit het begrotingsoverschot te besteden aan het mantelzorgcompliment 2020, 

waardoor er 100 in plaats van 50 euro per persoon kan worden uitgekeerd. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Marleen Raijmakers – v.d. Stap 

 

Colin Lauf 

 

Frans Camps 
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